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Sindsep promove
seminário no MTE

PLANO DE CARREIRA HUJM

Superintendente se
reúne com sindicatos

INTOXICADOS EM BRASÍLIA

Entidades denunciam descaso;
Justiça acata ação do sindicato. 
Servidores protocolaram no MS e no Congresso o “dossiê dos intoxicados.” Enquanto isso, o Sindsep ganha causa no Estado
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Liberado pagamento
para dez servidores

RETROATIVOS

stá terminando prazo para servidores apo-
sentados e pensionistas assinarem termo
de opção para fazer jus às novas regras da
incorporação das Gratificações de Desem-
penho (GDs) aos proventos. Portanto, os

servidores devem ficar atentos. A recomendação das
assessorias é para que os servidores assinem o termo,
a menos que o beneficiário tiver ação judicial para pa-
ridade em curso ou já tiver ganhado processo. Nesses
casos, o servidor aposentado e pensionista deve pro-
curar o jurídico do sindicato em seu estado para ava-
liar. 

A incorporação das GDs aos proventos não é au-

tomática. Para fazer a opção pela incorporação, o be-
neficiário (aposentado ou pensionista) deve procurar o
RH do órgão de lotação. Depois de assinada, a opção
pela incorporação não pode ser cancelada. A opção é
uma exigência para que a incorporação aconteça e não
é possível manifestação de opção posterior à data pre-
vista nas leis. Servidores que ainda estão na ativa
podem fazer opção no momento da aposentadoria, o
mesmo valendo para novas pensões.

Tem direito à incorporação aposentados, pensio-
nistas e os servidores ativos que fazem jus à garantia
de paridade e integram os cargos e planos de carreira
constantes nas Leis 13.324, 13.325, 13.326, 13.327 e

13.328/16, desde que tenham recebido a GD, quando
na ativa, por no mínimo 60 meses (cinco anos). O cál-
culo do valor a ser incorporado tem como base a
média dos pontos da GD dos últimos 60 meses (cinco
anos) de atividade do servidor. A incorporação é gra-
dual: a) a partir de 1º de janeiro de 2017 – 67% do valor
a ser incorporado; b) a partir de 1º de janeiro de 2018 –
84% do valor a ser incorporado; c) a partir de 1º de ja-
neiro de 2019 – o valor integral a ser incorporado. Vale
ressaltar que as leis não preveem o pagamento retro-
ativo. O beneficiário passa a perceber os valores a par-
tir do momento que formaliza a opção. (com Condsef/Fe-
nadsef)

O prazo para adesão de nova regra termina no dia 31 de outubro

E

ATENÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS

s servidores intoxicados da ex-
tinta Superintendência de
Campanhas de Saúde Pública
(Sucam) realizaram ato no úl-
timo dia 13 em Brasília, onde

protocolaram no Ministério da Saúde o
“dossiê dos intoxicados”, que relata a situa-
ção dos servidores afetados por grave
doença em decorrência de contaminação
pelo DDT. Foram cerca de 1.500 delegados
de 16 estados e Mato Grosso enviou oito ser-
vidores através do Sindsep-MT.

João de Deus, servidor da Funasa disse
que em função da pressão dos servidores, o
MS resolveu receber a comissão nacional de
saúde do trabalhador composta por mem-
bros eleitos no Congresso da Condsef, onde
protocolaram um dossiê. “Nós cobramos do
Ministério da saúde o reconhecimento dos
contaminados que trabalharam no controle
da malária utilizando DDT. As entidades
também denunciaram o descaso do órgão
com os trabalhadores que estão contami-
nados e por não ter implantado a saúde do
trabalhador que se encontra somente no
papel”, disse João de Deus.

Em seguida, eles marcharam até o
Congresso Nacional onde também proto-
colaram o dossiê e na Comissão de Direitos
Humanos do Senado Federal e para o rela-
tor da Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 17/2014 que concede indenização e
tratamento médico e psicológico aos servi-

dores da ex-Sucam. Ainda como parte do
protesto, os servidores fincaram cruzes no
gramado em frente ao Congresso simboli-
zando os óbitos dos intoxicados.

Mais uma vitória nossa! - Quase ao
mesmo tempo em que servidores intoxica-
dos da extinta Sucam realizavam ato em
Brasília, o setor jurídico do Sindsep-MT
através do advogado João Batista dos Anjos,
anunciou que o Tribunal de Justiça de Mato
Grosso (TJMT) julgou parcialmente prece-
dente a ação que foi impetrada contra a
Fundação Nacional de Saúde (Funasa) que
se refere aos servidores afetados por grave
doença em decorrência de contaminação
pelo dicloro-difenil-tricloroetano (DDT).
São eles José Ferreira da Silva, Manoel Es-
miliano da Silva, Osvaldo Francisco do
Carmo. 

Em seu despacho o juiz Roberto Tei-
xeira Seror condenou o Estado a pagamento
de R$ 50 mil a cada um dos autores a título
de danos morais, acrescido de juros de
mora no percentual da caderneta de pou-
pança desde a citação mais os honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da indenização. “Em vista do valor da con-
denação deixo de remeter os autos à ins-
tância superior para o reexame necessário.
Portanto, preclusas as vias recursais, certifi-
que-se o trânsito em julgado e arquive-se
com baixa.”

O

Faixas e cruzes para sensibilizar o Ministério da Saúde e políticos quanto aos intoxicados
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VANTAGENS PECUNIARES

om a participação efetiva do
setor jurídico do Sindsep-
MT, mais uma ação teve seu
final de forma satisfatória.
Trata-se do pagamento de

despesas de exercícios anteriores de
pessoal, no âmbito da Administração
Pública Federal direta, autárquica e
fundacional. Os pagamentos retroati-
vos referem-se às vantagens pecuniá-
rias reconhecidas administrativamente,
de ofício ou a pedido do servidor, não
pagas no exercício de competência. Os
pagamentos não realizados no ano cor-
rente são transformados em exercícios
anteriores.

Para o presidente do sindicato, Car-
los Almeida, também foi graças ao de-
sempenho do RH do Ministério da
Saúde – Núcleo Estadual de Mato
Grosso, Lairson Vieira de Moraes, que

10 servidores ligados ao órgão puderam
ser contemplados e que deverão rece-
ber o valor em folha. São eles: Ana
Lúcia Maria Ribeiro, Antonio Anastá-
cio dos Santos, Anísio de Moraes Jar-
dim, Antonio Garcia Pinote, Carlito de
Boaventura, Helenilson Benedito Pe-
reira Peixoto, Jair Francisco Serpa, João
Levino da Silva, Maria Antonieta Zaloi-
moero e Shirley Rodrigues Ramos.
Qualquer dúvida ou maiores informa-
ções, procurar o Sindsep-MT.

Ainda os 3,17% - Em outro processo,
ainda ligado ao Ministério da Saúde, se
refere ao pagamento do resíduo de
3,17% a servidores no qual o Sindsep,
em 2013, entrou com mandato de segu-
rança contra Joyce Kobayashi, então
chefe do setor de pagamento do MS
que através de um comunicado aler-

tava os servidores que receberam judi-
cialmente o valor referente aos 3,17%
seria descontado na folha de paga-
mento de março de 2013.

A liminar foi deferida concedendo
parcialmente a segurança, para assegu-
rar aos servidores o direito de não ter
descontado nas suas folhas de paga-
mento os valores recebidos sem que
sejam intimados pela administração a
autorizar o desconto. O TRF manteve
a sentença e o processo transitou em
julgado em 30/05/2018.

Ocorre que em ofício datado de
17/09/2018, a Advocacia-Geral da União
pede  para a gestão administrativa do
NEMS-MT instaurar processo adminis-
trativo com observância no contraditó-
rio, visando a cobrança dos valores re-
cebidos em duplicidade pelos
servidores e que caso eles não concor-

dem em devolver com desconto em
folha de pagamento a mesma será feita
via judicial “acrescidos de juros e hono-
rários advocatícios, que poderão chegar
a 20% do valor atualizado de débito.”

Os servidores são: Edgar Santos
Brandão, Epaminondas Ferreira de Oli-
veira, Jandir Pereira Jorge, João Fran-
cisco Dourado, José Ferreira da Silva,
Moacir Borges, Moacir Módulo, Pedro
do Carmo Correia, Sebastião Lopes, Za-
carias Mendes Costa e Jaime Alves da
Silva.

“O Ministério da Saúde pagou três
meses a esses funcionários e acredito
que foi um erro material visto que não
foi lançado na grande maioria dos ser-
vidores e o sindicato está providen-
ciando as defesas no devido prazo
legal”, afirmou Carlos Alberto, presi-
dente do Sindsep-MT.

Fotos: Mário Hashimoto

C
MS libera pagamentos retroativos a dez servidores
Os servidores deverão receber em folha os pagamentos não realizados no ano corrente e que foram transformados em exercícios anteriores

Sindsep‑MT promove seminário sobre plano de carreira do MTE
O palestrante Rogério Expedito disse que todos os setores governamentais sofrerão com a EC 95 que cogela gastos públicos por 20anos

Sindsep-MT promoveu na
sexta-feira, 21/09, o semi-
nário “Plano de Carreira
Específico do Ministério
do Trabalho”, proferido

pelo diretor da Condsef/Fenadsef, Ro-
gério Expedito. O evento foi realizado
no auditório do MTE/MT localizado
no bairro Porto. Em sua exposição de
motivos, o palestrante fez um breve
resgate histórico do MTE e da inques-
tionável importância dos trabalhado-
res integrantes do quadro pessoal no
desenvolvimento e implantação de
políticas públicas no tocante ao fo-
mento ao trabalho, emprego e renda.

A maior crítica feita por Rogério
foi sobre a EC 95, que congela gastos
públicos por 20 anos e com isso está
havendo praticamento a retirada do
governo federal do mercado citando
como exemplo as estradas que eram
cuidadas pelo Dnit e hoje estão sendo
repassadas para a iniciativa privada,
ficando o governo somente com a
normatização. 

“Isto está acontecendo com todos
setores. O setor que vai ter o maior
choque com a reforma trabalhista é
um setor fortíssimo chamada Justiça
do Trabalho. Quase que 80% de tudo
que circulava na Justiça eram ações
judiciais relacionadas a justiça do tra-
balho. A previsão da Fenajufe é que
70% destes órgãos vão fechar. A gente
precisa ter a clareza do seguinte: nós
estamos enfrentando uma conjuntura

complexa da qual as mudanças são
muito rápidas e se a gente não se
adaptar a elas nós teremos vários pro-
blemas”, disse o diretor da Condsef.

Sinait - O presidente do Sindicato
Nacional dos Auditores Fiscais do
Trabalho de Mato Grosso (Sinait-
MT), Valdiney Antonio de Arruda, pa-
rabenizou pela iniciativa dada a im-
portância do tema e manifestou a
preocupação ao novo momento que o
Brasil se encontra e divulgou que em
novembro será realizado em Cuiabá o
Encontro Nacional dos Auditores do
Trabalho (Enafit) que terá a partici-
pação do historiador Leandro Karnal.
O evento será realizado no Centro de
Convenções Pantanal, com o tema
“Auditor-Fiscal do Trabalho – Autori-
dade Trabalhista a serviço da socie-
dade”. 

Já o superintendente da SRTE/MT
Amarildo Borges disse que essa dis-
cussão é extremamente necessária.
“Nós estamos numa encruzilhada e
vai depender muito de como nós ser-

vidores do Ministério do Trabalho
vamos reagir ao que está posto aí e
que pode piorar mais. É importante
unir as forças que têm interesse na
manutenção do órgão.”

O

Amarildo Borges, superintendente Valdiney Antonio de Arruda, do Sinait Rogério Expedito, diretor da Condsef

Servidores do Ministério do Trabalho participam do seminário: mobilizar é preciso
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Em um esforço conjunto, dirigentes e advogados
que formam um coletivo jurídico do Fórum das
Entidades Nacionais dos Servidores Federais (Fo-
nasefe) discutiram no dia 27 os inúmeros disposi-

tivos publicados pelo governo Temer em um curto período
de tempo que alteram de forma arbitrária a estrutura do Es-
tado e situação funcional de servidores. A preocupação é
unânime com o potencial danoso das mudanças adminis-
trativas profundas que estão sendo adotadas por meio de
instrumentos questionáveis. As entidades devem ir ao Mi-
nistério Público do Trabalho (MPT) buscar entendimento
sobre esses movimentos coordenados que apontam para
inúmeras ilegalidades. Acompanhe tudo pelo nosso site:
www.sindsepmt.org.br

Temos convênio com o Sindsep-MT

Consindsep continua repercutindo

A

Entidades vão ao MPT contestar
decreto que amplia terceirização

Fenadsef consegue reunião no TST e busca
avanço em Acordo Coletivo da Conab

Fotos:Mário Hashimoto

Várias entidades filiadas à Condsef/Fenadsef congratularam o nosso sindicato pelo êxito
na realização do XII Congresso. Nós prometemos e fizemos o melhor de todos. Sempre
há uma expectativa para o próximo e vamos tentar superar a cada Congresso. Ainda há
muitas fotos para serem divulgadas aqui. Na medida do possível iremos publicá-las, ape-
sar do pouco espaço. Mas você pode encontrar muito mais na nossa página do Face-
book. Acesse: www.facebook.com/sindsepmt

Fenadsef participou na sexta-feira, 21/09, de reu-
nião que solicitou junto ao Tribunal Superior do
Trabalho (TST) para mediar negociação do
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) dos emprega-

dos da Conab. Confira aqui a ata da reunião. A entidade, re-
presentante legítima dos empregados da Conab em todo o
Brasil, espera que a empresa apresente uma proposta formal
que possa ser avaliada pela categoria. Até agora nenhum ín-
dice foi apresentando pela Conab. Alguns impasses tam-
bém continuam em algumas cláusulas, incluindo debate
que envolve o auxílio creche. Veja mais no nosso site:
www.sindsepmt.org.br

XII CONGRESSO 

A

Mais de 109 mil trabalhadores fizeram
acordo de demissão e perderam direitos

demissão por comum acordo entre patrão e tra-
balhador, sem a presença do sindicato da catego-
ria, criada pela reforma Trabalhista do ilegítimo
Michel Temer, tem aumentado no País, segundo

dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(Caged) do Ministério do Trabalho. Desde a aprovação da
nova legislação, em novembro do ano passado, 109.508 tra-
balhadores e trabalhadoras assinaram acordos para rescin-
dir os contratos de trabalho e, com isso, perderam o direito
ao seguro-desemprego, receberam metade do aviso-prévio
(em caso de indenização) e apenas 20% da multa do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) paga pelo patrão
- e não mais os 40% a que tinha direito. (Fonte: CUT)

A
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NOME DIA

ADEMALDO MARQUES DAS NEVES 01
ADIVANE MARCIA BARACAT 04
ALIRIO ARTUR GUIMARÃES 20
ALMERINDA APARECIDA SILVA FELFILI 07 
ALTINA DE SOUZA RAMOS 08
ANANIAS JOSE DIAS 28
ANTONIO FERNANDES DE MELO 02
ANTONIO FLORIZEL DE ARRUDA 09
ANTONIO SANTANA DO ESPIRITO SANTO 03
ARIELLY  DE SOUSA FARIAS 20
ARISTIDES GONÇALVES DE MORAES 29
AURELIA DE MORAES LEITE 20
AURELIO NEZINHO DE ARRUDA 16
BENEDITA LEONIL GODOY LEITE 24
BENTA DUARTE COSTA 12
BRUNA LETICIA DE ASSIS E SILVA 22
CARLOS ROBERTO INACIO GONÇALVES 24
CEILA MARIA DE SIQUEIRA 17
CELSO ALFREDO SIMON 15
CICERO DIAS MOREIRA 21
CLAYTON JESUS DE OLIVEIRA SALES 21
CLENIRA TAVARES DE LIMA 16
DANIEL OLIVEIRA DE QUEIROZ 18
EDNA DOS ANJOS BENEVIDES 10
EDNEIA MARIA DE CAMPOS 14
ELIONETH ATILA DE AGUIAR 05
ELZA DE FÁTIMA PEREIRA 13
ENIO GRIEBLER 14
EROTIDES MARIA DA SILVA 06
EROTILDES PEREIRA LEMES 06
EUNICE GONÇALVES DA MOTA 12
EVANDRO DJALMA GUEDES 11
EVANDRO RODRIGUES SOARES 26
FRANCISCO GALDINO DE ALENCASTRO 15
FRANCISCO RODRIGUES COIMBRA 05
FRANSCISCA DE BRITO NANI 17
GARIBALDI OLIVEIRA PINTO 02
GIUVANIA MARIA SOARES LOPES 01
GIVALDO LIMA 30
IDELMA MACHADO COUTINHO DE SOUZA 15
IVANILDE BEZERRA DO NASCIMENTO 12
IVANIR FRANCISCO SERPA 21
IZAURA PINTO DO ESPIRITO SANTO 29
JACIRA WEIS 12
JAMES KIRIOS DE OLIVEIRA NOBRE 09
JOAO BOSCO DE MORAES 30
JOAO CARLOS JANSSON 08
JOAO HERMELINDO MARQUES FONTES 29
JOAQUIM ADEMIR DA SILVA 26
JOSE ANTONIO DE AMORIM 19
JOSE ANTONIO NEVES ALVES 17
JOSE DOMINGOS DA SILVA FILHO 29
JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA 28
JOSE RICARDO DE SOUZA 01
JULIANO LOPES LELLIS 23
JUSTINA LEITE MENDES 26
LAERTE DE JESUS FREITAS 27
LAURIEL FRANCISCO DA SILVA 04
LOURACI ARRUDA DA SILVA 04
LUCIO JOSE DA SILVA 25
MANOEL  DAS GRACA E SOUZA 26
MANOEL BATISTA DA MATA 30
MARCIA REGINA THIAGO 16
MARGARIDA MARIA DE MELLO E BARROS 18
MARIA APARECIDA BRANDÃO 27
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA 10
MARIA ESTELA CANAVARROS DE CAMPOS 28
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA SILVEIRA 18
MARILUCIA DA SILVA 08
MARILUCIA FARIA MALHEIROS 29
PEDRO HENRIQUE DE FRANÇA 19
PLACIDA COSME DA SILVA 05
PLACIDO MANOEL DE ALMEIDA 05
RENATA REIS REGIS 22
ROZANGELA DOS REIS ALMENDRO 05
SABINO ALVES DA SILVA 30
SERGIO WILSON DE OLIVEIRA 16
SILVIO DOS SANTOS SILVA 13
SIZENANDO MIRALLA SANTOS 27
SONIA BARROSO GRANDO 17
SUELI BEZERRA DA SILVA 24
TEREZA SOKOLOWSKI 08
VALDECI ROSA DOS SANTOS EVANGELISTA 07
WALTER CORREA 19
WANEIA LUCIA SILVEIRA DA SILVA 28
WENCESLAU ALVARES 30

Superintendente do HUJM
se reúne com sindicatos

APARANDO ARESTAS

Representantes pedem celeridade das investigações sobre desvio de verbas das obras

oi realizado no dia 4 deste
mês, uma reunião informal
com a nova superintendente
do Hospital Universitário
Júlio Müller (HUJM), Elisa-

beth Mendonça, professora da UFMT
há 33 anos. Ela foi indicada pela reitora
Myrian Serra em substituição a Hilde-
valdo Monteiro Fortes que foi exone-
rado do cargo após denúncias de ‘in-
consistências administrativas.” Além
do Sindsep, participou também o Sin-
dicato dos Trabalhadores Técnicos e
Administrativos da Universidade Fede-
ral de Mato Grosso (Sintuf-MT).

Em sua apresentação, Elisabeth disse que vai
lutar para manter boas relações com os dois sindica-
tos e que na sua gestão as pessoas se sintam bem no
ambiente de trabalho e que foi indicada pela reitora,
embora não seja da área da saúde, pelo menos até
que se resolva esta questão administrativa do hospi-
tal.

Clima de instabilidade - A coordenadora adminis-
trativa do Sintuf, Léia de Souza Oliveira, disse que
foi importante a convocação por parte da superin-
tendência do hospital a reunião com os dois sindi-
catos que representam os trabalhadores pois foram
os dois que coordenaram o processo de consulta na
eleição passada e que essa investigação deva ocorrer
o mais rápido possível “pois achamos que esta situa-
ção cria um clima de instabilidade. Defendo o amplo
direito de defesa e também que toda denúncia tem
que ser apurada”, e pediu mais informações à reitora
sobre o caráter da denúncia pois todos querem saber
o que realmente aconteceu de fato. Léia também de-
fendeu o processo de consulta que consta no regi-
mento do hospital e a reitoria da Universidade Fe-
deral de Mato Grosso manteve até o hoje o processo
democrático e a gente quer que permaneça, inde-

pendente do resultado da investigação.

Sem diálogo - “Com relação ao que aconteceu no
hospital, na verdade eu conheço a versão só de um
lado. Tomei conhecimento do assunto através do
grupo do WatsApp e participei da reunião com o ex-
superintendente onde ele explicou  o que aconteceu.
Mas eu gosto de tomar uma posição ouvindo os dois
lados e não consegui até agora falar com a reitora
nem com o seu vice, apesar de protocolarmos um
ofício para tal. Também queremos que o prazo para
a investigação seja cumprido e que o processo de
consulta seja feito assim que sair o resultado”, disse
o presidente do Sindsep-MT.

Respeito - Já a representante dos empregados da
Ebserh, Doraci Dornello Chaves, pediu para que a
empresa seja ouvida na pessoa dos funcionários e
também do sindicato. “Que as coisas não sejam tra-
tadas por detrás das portas, sem o nosso envolvi-
mento e principalmente que houvesse respeito entre
os dois vínculos. A Ebserh é uma realidade nacional
e nós somos funcionários concursados e não quere-
mos ficar fora de nada dos assuntos do hospital”,
complementou Doraci.

Os funcionários e diretores do Sindsep-MT aderiram à campanha do  MT Mamma
Amigos do Peito - Associação de Apoio a Pessoas em Tratamento e Pós-Tratamento
do Câncer de Mama de Mato Grosso. O Outubro Rosa deste ano tem como tema
"Para todas as gerações o importante é a prevenção" e estão previstas várias
atividades. O câncer de mama é o que mais atinge o sexo feminino. Em 2018, a
estimativa do Instituto Nacional do Câncer (Inca) é o registro de 59.700 novos. Os
homens também podem ter a doença, mas, o índice representa apenas 1% do

total. Em Mato Grosso, os dados oficiais apontam 680 novos casos, sendo 220, na Capital.

Sindsep na campanha do MT Mamma
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